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Diagnostyka:

• Wywiad

• Badanie fizykalne

• Badania obrazowe

• Badanie mikroskopowe



Diagnostyka obrazowa

• Mammografia (2D, 3D)

• Ultrasonografia

• Rezonans magnetyczny



MAMMOGRAFIA (MMR)

• W badaniu mammograficznym wykrywane są  wczesne 
raki  piersi, których jeszcze nie można   wykryć podczas 
samobadania czy w badaniu palpacyjnym wykonywanym 
przez lekarza

•Tomosynteza ( MMR 3D)

•Ocena wg skali BIRADS



Tomosynteza= Mammografia 3D

• różni się od mammografii 2D tym, że powstaje kilkanaście, a nawet 
kilkadziesiąt obrazów seryjnie, przy ruchu lampy rentgenowskiej 
przechodzącej po łuku nad badanym obiektem.

• informacja zbierana jest  cyfrowo, przetworzona przez oprogramowanie i 
tworzone są obrazy warstwowe (jak w tomografii) , ale syntetyzowana z 
kilku bądź kilkunastu projekcji odbywających się pod różnymi kątami, stąd 
nazwa „tomosynteza”.

• mamy możliwość oglądania struktury nawet „gęstych piersi” przy niskich 
dawkach promieniowania.

• W porównaniu ze standardową techniką obrazowania 2D, wykazało 
większą czułość i zmniejszoną liczbę pacjentek, które wymagają 
dodatkowej diagnostyki.



-badanie to nie wymaga specjalnych przygotowań, 
najlepiej je jednak wykonać w pierwszej fazie cyklu 
miesięcznego

Ta metoda badania jest szczególnie przydatna 
do oceny stanu piersi o gęstym utkaniu, a w 
szczególności u młodych kobiet 

Ocena w skali BIRADS

ULTRASONOGRAFIA  (USG)

W przypadku większych zmian pozwala na 
odróżnienie w sposób nieinwazyjny 
wypełnionych płynem torbieli od guzów litych



Rezonans magnetyczny (MRI)

Wskazania:

1. Przesiewowe badania młodych kobiet z mutacją genów BRCA

2. Podejrzenie wieloogniskowości i wieloośrodkowości zmian w 
piersi

3. Poszukiwanie ogniska pierwotnego niewidocznego w MMR i 
USG w sytuacji przerzutów w pachowych węzłach chłonnych

4. Rozstrzyganie  wątpliwości diagnostycznych

5. Ocena odpowiedzi na neoadjuwantową chemioterapię

6. Ocena piersi po zabiegach rekonstrukcyjnych



BI-RADS ( Breast Imaging-Reporting and Data 
System)
• Każde badanie obrazowe (USG, mammografia, rezonans) powinno być 

zakończone wnioskiem diagnostycznym i podaniem oceny ryzyka 
według klasyfikacji BI-RADS (Breast Imaging-Reporting and Data 
System), wprowadzonym przez American College of Radiology
i zalecanym przez polskie towarzystwa naukowe.



BI-RADS

• BI-RADS 0 (ocena końcowa niekompletna) – wymaga uzupełniających 
badań
BI-RADS 1 (norma) – nie wymaga dalszej diagnostyki
BI-RADS 2 (zmiana łagodna) – nie wymaga dalszej diagnostyki (ryzyko 
złośliwości 0%)
BI-RADS 3 (zmiana prawdopodobnie łagodna) – wskazana kontrola 
za 6 miesięcy (ryzyko złośliwości <2%)
BI-RADS 4 (zmiana podejrzana) – konieczna weryfikacja (ryzyko 
złośliwości 2-95%)
BI-RADS 5 (zmiana o wysokim prawdopodobieństwie złośliwości) –
konieczna weryfikacja i dalsze leczenie
BI-RADS 6 (potwierdzony rak) – konieczne leczenie



Kiedy biopsja?

• Jeśli badania obrazowe wykazują nieprawidłowość ( BIRADS 4 lub 5)

• Na podstawie jedynie badań obrazowych nie można określić czy 
zmiana w piersi ma charakter złośliwy czy łagodny

• Wówczas-

konieczna biopsja, czyli pobranie tkanki  ze zmiany do 
badania  mikroskopowego, która pozwala postawić rozpoznanie: 
zmiana łagodna albo rak



Rozpoznanie raka piersi na podstawie 
badania histopatologicznego!



Paradoksy

• Coraz większa dostępność oraz dokładność badań obrazowych 
gruczołu piersiowego wpływa na zwiększoną liczbę biopsji zmian w 
piersi 

• Stosowanie nowoczesnej aparatury obrazowej (np. tomosynteza) 
celem dokładnej diagnozy pozwala uniknąć biopsji, czyli stresu dla 
pacjentki, bólu itp.

• USA – tylko 20% biopsji z wynikiem „rak” ( szersze wskazania)

• Szwecja – 80% biopsji z wynikiem „rak”( wskazania tylko w przypadku 
bardzo podejrzanych zmian)



Rodzaje  biopsji piersi

• Cienkoigłowa ( BAC,PCI, FNA)

• Gruboigłowa (BG, CB)

• Gruboigłowa wspomagana próżniowo (VAB)

• Chirurgiczna   (tzw. biopsja otwarta)



Biopsja cienkoigłowa

• Obecnie ograniczone znaczenie w diagnostyce raka

• Może być wykonywana pod kontrolą USG, pozwala odróżnić zmianę 
płynową (torbiel) od litej (guz)

• Wskazaniami do BAC nadal pozostają: ewakuacja płynu z torbieli, 
podejrzenie zmiany niezłośliwej w badaniach obrazowych, wznowa 
miejscowa raka



Technika wykonania BAC

• Sprzęt- uchwyt do zamontowania strzykawki o pojemności 10–20 ml,

igły nr 22–25G (0,6–0,7 mm).

• Sposób pobrania materiału: 

Jeśli możliwe jest badanie palpacyjne, należy unieruchomić zmianę jedną ręką, a drugą –
w której trzymany jest uchwyt z umocowaną w nim strzykawką – należy dokonać wkłucia 
i zaaspirować materiał.

Jeśli wykrycie zmiany możliwe jest jedynie metodami obrazowania, to wkłucia dokonuje się 
za pomocą odpowiedniej głowicy USG lub mammograficznej przystawki stereotaktycznej.

Materiał należy pobierać z centralnej części zmiany, o ile nie jest to zmiana torbielowata.

Na szkiełku podstawowym należy umieścić zaaspirowany materiał znajdujący się w igle.

W przypadkach stwierdzenia metodami obrazowania ognisk odpowiadających martwicy lub 
włóknieniu w centrum zmiany, należy pobierać materiał z ich obrzeża.



Ocena cytologiczna

• C1: niereprezentatywna, nie jest diagnostyczna

• C2: zmiana łagodna

• C3: zmiana atypowa, prawdopodobnie łagodna

• C4: zmiana podejrzana o złośliwość

• C5: zmiana złośliwa ( rak)



Wartość diagnostyczna biopsji cienkoigłowej

• stwierdzenie obecności komórek raka

• ocena receptorów steroidowych (z ograniczeniami)

• ocena receptora HER2 (z ograniczeniami)

• nie można odróżnić atypowych rozrostów wewnątrzprzewodowych 
od raka in situ, raka in situ od raka naciekającego, a w niektórych 
przypadkach także wysoko zróżnicowanego raka naciekającego od 
zmiany łagodnej, zmian popromiennych od wznowy, przerzutu od 
zmiany pierwotnej, raka metaplastycznego od mięsaka, czy też ustalić 
stopnia złośliwości guza liściastego. 

• Nie jest dokładna ( ok 20% wyników fałszywych)



Biopsja gruboigłowa



Biopsja gruboigłowa

• Biopsja gruboigłowa polega na pobraniu z gruczołu piersiowego (najczęściej przy 
użyciu igły kalibru 14 GA) 3–6 cienkich wycinków tkankowych o długości 1,5–2 cm

• Zabieg rozpoczyna się od znieczulenia miejscowego skóry nad zmianą 1–2% 
roztworem lidokainy. Następnym etapem jest wykonanie w tym miejscu nacięcia 
skóry. Biopsję wykonuje się igłą o średnicy 2–3 mm, wymaga kilkukrotnych wkłuć.

• Wałeczki tkankowe należy niezwłocznie umieścić w zbuforowanej formalinie. 
Optymalny czas utrwalania to co najmniej 6 godz. Liczba wałeczków pobranych w 
trakcie wykonywania biopsji powinna być odnotowana przez radiologa.

• Wynik- po kilku dniach



Kategoria diagnostyczna

Mikroskopowa ocena biopsji gruboigłowej piersi wymaga 
zakwalifikowania obrazu do odpowiedniej kategorii patologicznej (B1–
B5):

• B1: tkanka prawidłowa

• B2: zmiana łagodna

• B3: zmiana o niepewnym charakterze

• B4: podejrzenie zmiany złośliwej

• B5: zmiana złośliwa



Biopsja gruboigłowa

• W przypadku raka inwazyjnego poddanego terapii neoadjuwantowej i 
całkowitej odpowiedzi guza na leczenie, materiał z BG pozostaje jedynym 
dostępnym materiałem diagnostycznym, dlatego też wymaga on szczególnej 
troski



Wartość diagnostyczna biopsji gruboigłowej

• stwierdzenie obecności raka naciekającego lub in situ

• ocena stopnia złośliwości histologicznej (z ograniczeniami)

• ocena receptorów steroidowych

• ocena receptora HER2



Biopsja gruboigłowa wspomagana próżniowo
(tzw. mammotomiczna) 
Biopsja gruboigłowa z systemem próżniowym pod kontrolą:

• USG

• Mammografii ( tzw. Stereotaktyczna)

• Rezonansu magnetycznego



Biopsja gruboigłowa wspomagana próżniowo
(tzw. mammotomiczna) 
• jest procedurą minimalnie inwazyjną, z jednego wkłucia pod kontrolą

ultrasonografu, mammografii cyfrowej lub rezonansu magnetycznego przy użyciu 
igły kalibru 14–7 GA (gauge) oraz dzięki systemowi rotacyjnemu wspomaganemu 
próżnią można pobrać wystarczającą ilość materiału do badania 
histopatologicznego (10–30 wałeczków tkankowych). 

• Biopsja gruboigłowa wspomagana próżnią jest drugą metodą diagnostyczną, 
kiedy konwencjonalna biopsja gruboigłowa była nieadekwatna (kategoria B1) lub 
uzyskany materiał budził podejrzenie
zmiany złośliwej (kategoria B4).

• Wskazana w przypadku podejrzanych zmian 

niepalpacyjnych , mikrozwapnień



Biopsja mammotomiczna
• System próżniowy jest szczególnie ważny w pozyskiwaniu tkanki do 

badania histopatologicznego z trudno dostępnych miejsc gruczołu 
piersiowego. Umożliwia on również natychmiastową ewakuację 
krwiaka z miejsca biopsji. 

• Zarówno w stereotaksji jak i pod kontrolą USG nie trwa zwykle dłużej 
niż 20-30 minut.

• Zabieg w znieczuleniu miejscowym, ambulatoryjny. Nie wymaga 
zakładania szwów i pozostawia jedynie niewielką 5 mm bliznę. W loży 
po biopsji pozostawia się mały klips tytanowy.



Biopsja mammotomiczna stereotaktyczna

• Odpowiednio dobrana wielkość otworu w blacie stołu diagnostyczne, 
"pływający" blat stołu oraz ruch ramienia C z lampą RTG, kamerą CCD 
i przystawką biopsyjną, umożliwia dostęp do badanego obszaru pod 
kątem 360 stopni bez konieczności zmiany ułożenia pacjentki.

• Naprowadzanie igły odbywa się poprzez podanie współrzędnych 
polowych docelowego punktu biopsyjnego. Oznacza to, że system 
odczytuje odległość docelowego punktu biopsyjnego od środka 
układu współrzędnych oraz kąt pomiędzy płaszczyzną XY i prostą 
przecinającą ten punkt oraz początek układu współrzędnych. 
Umożliwia to wykonywanie biopsji praktycznie dowolnego punktu 
piersi, nawet z obszaru położonego w pobliżu klatki piersiowej i 
węzłów chłonnych.



Biopsja mammotomiczna



Biopsja mammotomiczna pod kontrolą usg

• W tej metodzie lokalizacja zmiany w piersi jest przeprowadzana za 
pomocą głowicy ultrasonograficznej. Nakłucie zmiany odbywa się 
ręcznie za pomocą MammotomeR Hand-Held pod kontrolą usg a sam 
proces pobierania wycinków jest identyczny jak w metodzie 
stereotaktycznej. Lekarz, bezpośrednio na ekranie monitora usg
obserwuje cały proces pobierania zmiany.

• Wskazania- zmiany widoczne w badaniu USG



Biopsja mammotomiczna pod kontrolą USG



Biopsja mammotomiczna pod  kontrolą 
rezonansu magnetycznego





Wartość diagnostyczna biopsji gruboigłowej
wspomaganej próżnią
• stwierdzenie obecności raka naciekającego lub in situ

• ocena stopnia złośliwości histologicznej (z ograniczeniami)

• ocena receptorów steroidowych

• ocena receptora HER2

• dodatkowo- terapeutyczna (wycięcie

zmian łagodnych)



Powikłania po biopsji mammotomicznej

Powikłania zdarzają się bardzo rzadko!:
• krwiaki i łagodne bóle w miejscu wkłucia, które z reguły nie wymagają 

leczenia,
• niezmiernie rzadko pojawiają się obfite krwawienia wymagające 

interwencji chirurgicznej,
• zaburzenia gojenia, infekcje, nadmierne gojenie (tzw. keloid) w miejscu 

wkłucia,
• zaburzenia ze strony układu krążenia (omdlenie),
• reakcje alergiczne jak też zaburzenia układu sercowo-naczyniowego 

spowodowane anestetykiem lokalnym,
• wyjątkowo rzadko może dojść podczas biopsji pod kontrolą USG do 

przebicia do jamy opłucnej z następową odmą.



Znaczniki po biopsjach 

• znaczniki są pochodną klasycznego modelu metalowego klipsa 
o rozmiarze 2–3 mm; zazwyczaj wykonuje się je z tytanu lub stali 
nierdzewnej

• umieszczanie klipsa po biopsji jest przydatne nie tylko dla korelacji 
badań radiologicznych i późniejszych kontrolnych badań obrazowych, 
ale także dla zaplanowania postępowania onkologicznego 
i chirurgicznego. Zaleca się stosowanie klipsów po wszystkich takich 
zabiegach. 



Znaczniki po biopsjach

po biopsjach stereotaktycznych

-doszczętne usunięcie docelowej zmiany;
-zmiana widoczna tylko w jednej projekcji;
-umożliwienie identyfikacji oraz 
rozróżnienia poszczególnych 
bioptowanych miejsc (jeśli wykonano kilka 
biopsji);
-biopsja dotyczy zmiany pierwotnie 
uwidocznionej za pomocą MR, 
a wykonywana jest pod kontrolą badania 
obrazowego typu second look



Znaczniki po biopsjach

po biopsjach pod kontrolą USG

- zmiana <5 mm;
- torbiel złożona;
- skuteczna chemioterapia
neoadiuwantowa;
- wątpliwości co do poprawności korelacji 
USG z mammografią;
- biopsja dotyczy zmiany pierwotnie 
uwidocznionej za pomocą MR, 
a wykonywana jest pod kontrolą badania 
obrazowego typu second look
- umożliwienie identyfikacji oraz 
rozróżnienia poszczególnych 
bioptowanych miejsc (jeśli wykonano kilka 
biopsji)
- doszczętne usunięcie docelowej zmiany 
podczas biopsji gruboigłowej
wspomaganej próżnią;



Znaczniki po biopsjach

po biopsjach pod kontrolą MR zawsze



Przydatność klipsów

• Dla onkologa: oznaczenie guza przed chemioterapią neoadjuwantową

• Dla chirurga: 

- Przedoperacyjne zakładanie igły lokalizacyjnej

- Oznaczenie granic rozległości zmiany

- Śródoperacyjna nawigacja podczas wycinania zmiany

• Dla patologa: 

- Potwierdzenie usunięcia właściwej zmiany

- Identyfikacja właściwego fragmentu gruczołu w preparacie po

mastektomii



Biopsja chirurgiczna otwarta



Biopsja otwarta

• Zabieg w znieczuleniu miejscowym 

• Biopsja otwarta nacinająca ( fragment podejrzanego guza)

• Biopsja otwarta wycinająca ( wycięcie guza w całości)



Wskazania do biopsji otwartej

• Zmiany sutka, które mogą stanowić nowotwór złośliwy, w przypadku 
jeśli kilkakrotnie przeprowadzona BAC lub biopsja gruboigłowa nie 
pozwoliły na jednoznaczne ustalenie rozpoznania

• Prawdopodobieństwo rozwoju raka Pageta lub objęcia skóry 
naciekiem raka innego typu

• Biopsja skóry w diagnostyce raka piersi wykonywana jest w przypadku 
owrzodzenia skóry, raka zapalnego oraz w przypadkach podejrzenia 
wznów.

• Metoda ta polega na tradycyjnej ocenie histologicznej wycinka 
z podejrzanej zmiany w sutku, pobranej metodą chirurgiczną 
w znieczuleniu miejscowym



Wartość diagnostyczna biopsji chirurgicznej

• stwierdzenie obecności raka naciekającego lub in situ

• ocena stopnia złośliwości histologicznej (z ograniczeniami)

• ocena receptorów steroidowych

• ocena receptora HER2



Biopsja- po co?

• Czy podejrzana zmiana czy obszar mikrozwapnień jest rakiem?

• Jeśli to rak:

- jaki typ raka?

- jaki plan leczenia?

• Jeśli to nie jest rak:

- potwierdzenie zmiany łagodnej ( gruczolakowłókniak, torbiel,

brodawczak wewnątrzprzewodowy, martwica tłuszczowa)



Jakie informacje po biopsji??

• Postawienie rozpoznania! 

• Zmiana łagodna czy złośliwa ( rak)

• Rak  nieinwazyjny „in situ” czy naciekający

• Typ histologiczny raka ( przewodowy, zrazikowy, śluzowy, cewkowy 
itd.)

• Stopień dojrzałości histologicznej (G1, G2,G3)

• Markery czynników predykcyjnych i prognostycznych ( receptory ER, 
PGR, HER2, ki-67, EGFR).



Czynniki prognostyczne

• Czynnik prognostyczny — czynnik, który wskazuje na przewidywany 
przebieg naturalny choroby i rokowanie; ma rokownicze znaczenie w 
zakresie PFS i OS (np. stopień zaawansowania choroby).

• Pozwalają określić przebieg choroby niezależnie od zastosowanego leczenia

• Grupa I: Wielkość guza, stan węzłów chłonnych pachowych, typ 
histologiczny guza, stopień złośliwości, ocena receptorów estrogenowych i 
progesteronowych.

• Grupa II: markery proliferacji (ki 67, MIB1, faza S cyklu komórkowego), 
HER2, P53, inwazja naczyń krwionośnych i limfatycznych

• Grupa III: angiogeneza, nabłonkowy czynnik wzrostu, TGF alfa, bcl2, pS2, 
katepsyna



Czynniki predykcyjne

• Czynnik predykcyjny — czynnik, którego obecność jest związana z 
prawdopodobieństwem uzyskania korzyści (najczęściej —
obiektywna odpowiedź) na leczenie.

• Wskazują na potencjalną odpowiedź na planowane leczenie

• Najważniejsze: obecność receptorów dla hormonów płciowych ( ER, 
PgR)

• Nadekspresja HER2



Ocena patomorfologiczna raka piersi

• ocena mikroskopowa w rutynowym barwieniu histopatologicznym 
hematoksyliną i eozyną (HE)- typ raka

• metody immunohistochemiczne- ocena receptorów steroidowych i 
ekspresji HER2 

• w przypadku receptora HER2 w wyselekcjonowanych przypadkach –
metody biologii molekularnej (np. FISH – fluorescencyjnej 
hybrydyzacji in situ lub CISH – chromogenicznej hybrydyzacji in situ), 
PCR- amplifikacja genu HER2



Nadekspresja HER2

• Dotyczy ok. 20% chorych na raka piersi

• Niekorzystny czynnik prognostyczny

- U osób z zajętymi węzłami chłonnymi pachowymi wpływ na 
długość przeżycia całkowitego

- Częściej rozwój przerzutów do płuc i mózgu, aniżeli do kości

• Głównie znaczenie predykcyjne- terapia trastuzumabem

- zwiększa odsetek dobrych odpowiedzi na leczenie, wydłuża czas 
do wystąpienia progresji, a nawet wydłuża czas przeżycia całkowitego 
chorych i zmniejsza ryzyko nawrotu choroby i zgonu



Nadekspresja HER2
• W IHC (np. Herceptest) 4-stopniowa skala:

0, 1+ brak ekspresji HER2

3+ nadekspresja HER2

2+ wynik niejednoznaczny , konieczna ocena badaniem FISH



Molekularna klasyfikacja raka piersi ( 2013)
Podtyp raka piersi Definicja kliniczno-patologiczna leczenie

Luminalny A ER+ HER2–
Ki-67 < 14% PgR ≥20%
Korzystna sygnatura molekularna

Terapia hormonalna

Luminalny B ER/PgR+ HER2–
Ki-67 ≥14% lub PgR < 20%

Terapia hormonalna, antracykliny, 
taksany

ER+ HER2+
Każde Ki-67 i PgR

Terapia hormonalna, antracykliny, 
taksany, leczenie anty-HER2

HER2+ nie „luminalny” ER/PgR– HER2+ antracykliny i taksany, leczenie 
antyHER2,

Potrójnie ujemny ( basal-like, NST) ER/PgR–
HER2–

środki alkilujące (głównie 
cyklofosfamid, dopuszczalne są 
antracykliny i taksany),

Specjalne typy histologiczne ER+ (sitowaty, cewkowy i śluzowy) terapia hormonalna

ER– (apokrynowy, rdzeniasty, 
gruczołowo-torbielowaty, 
metaplastyczny)

środki alkilujące (głównie 
cyklofosfamid, dopuszczalne są 
antracykliny i taksany).



Czy biopsja powoduje rozsiew choroby ?

• Kliniczna wznowa w miejscu biopsji igłowej zdarza się wyjątkowo i trudno 
jest udowodnić ich bezpośredni związek

• Istnieje mikroskopowe potwierdzenie na rozsiew komórek nowotworowych 
do gruczołu przylegającego do guza w następstwie biopsji. Jednak, wraz z 
przedłużeniem okresu od biopsji do chirurgicznego wycięcia zmiany ryzyko 
rozsiewu zmniejsza się, co  świadczy o tym, że przeniesione komórki 
nowotworowe najprawdopodobniej obumierają poza masą guza.

• Są pewne dowody, iż biopsja wspomagana próżniowo związana jest z 
mniejszym ryzykiem rozsiewu.

• Br J Radiology 2011: Seeding of tumour cells following breast biopsy: a literature review. C F 
LOUGHRAN, C R KEELING



Czy biopsja powoduje rozsiew choroby ?



Biopsja piersi

• Jeśli biopsja piersi to biopsja gruboigłowa!

• Nie boli ! ( zabieg w znieczuleniu miejscowym)

• Nie rozsiewa choroby

• Niezbędna dla rozpoznania choroby

• Pozwala na zaplanowanie właściwego leczenia



Dziękuję!


